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Vasa Orden av Amerika bildades den 18 september
1896 i New Haven, Connecticut, USA genom en
sammanslagning av fyra sjukhjälpskassor.
Organisationen gavs ordenskaraktär och dess
verksamhet skulle omfatta att ge medlemmarna
stöd i sjukdom och nöd samt att verka för att höja
medlemmarna ”som representanter för den svenska
stammen” i moraliskt, intellektuellt och socialt
anseende.
Verksamheten utökades kraftigt och år 1929 hade
Vasa Orden av Amerika vuxit till att omfatta 438
Lokalloger. Betydande belopp har under årens lopp
utbetalats till behövande medlemmar. Redan vid
Ordens femtioårsjubileum hade omkring 50
miljoner dollar utanordnats till olika medlemmar.
I takt med tiden har Vasa Orden av Amerika efter
hand som de sociala förmånerna förbättrats, allt
mer inriktat sin verksamhet på utökning av det
kulturella utbytet med det gamla fäderneslandet. En
omfattande barnklubbsverksamhet sörjer för att de
svenskättade barnen lär sig om svensk kultur,
svenska folksånger, folkdanser etc. Många
ungdomsgrupper har under åren besökt Sverige
genom Vasa Orden av Amerikas försorg. Genom
årliga stipendier bereds Vasa-ungdomar tillfälle till
studier om svensk kultur.
Sveriges första Vasa loge bildades i Göteborg år
1924 och verksamheten har under åren vuxit sig
starkare för att numera omfatta Lokalloger från
Härnösand i norr till Trelleborg i söder.
Vasa Orden av Amerikas högsta instans är
Storlogen i USA vilken leds av Stormästaren och
Storlogens Exekutiva Råd. Vart fjärde år samlas
valda delegater till Storlogemöte.
Under Storlogen sorterar ett större antal
Distriktsloger. I Sverige finns två – Distriktslogen
Norra Sverige nr 19 och Distriktslogen Södra
Sverige nr 20. Dessa i sin tur ansvarar för
Lokallogerna inom respektive område.
Distriktslogen leds av Distriktsmästaren och
Distriktslogens Exekutiva Råd.
H.M. Konung Carl XVI Gustaf är Storlogens
Förste Hedersledamot och beskyddare av Orden i
Sverige. H.M. Drottning Silvia är Hedersledamot i
Storlogen.

Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige, som ej
omfattar hjälpkassa, går i huvudsak ut på att
medlemmarna under vänskaplig samvaro söker finna
vägar för ett utökat kulturellt utbyte sinsemellan och
med medlemmarna i USA/Canada i arbetet för
svenskhetens bevarande i deras nya hemland, samt att
på bästa sätt motta och bistå Ordenssyskon från
USA/Canada som besöker eller återvänder till Sverige.
Ordens valspråk är ”Sanning och Enighet”. Män och
kvinnor intas som likaberättigade medlemmar.
Vasa Orden av Amerika skall sträva efter att till sig
sluta medlemmar av god moralisk karaktär, födda i
nordiska länder såsom Sverige, Danmark, Norge,
Finland eller Island, eller av nordiskt ursprung, deras
make, maka och icke-nordisk änkling eller änka, eller
person som är engagerad i främjande och
framåtskridande vad gäller svenskt och nordiskt arv
och kultur.

DISTRIKTSLOGEN NORRA SVERIGE NR 19

DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

Inträdesansökan skall inlämnas, vilken Lokallogens
medlemmar har att behandla i enlighet med Ordens
Konstitution. Före intagning av en ny medlem avkrävs
ett Ordenslöfte, som inte på något sätt strider mot vare
sig rätts- eller religionsuppfattning utan endast
appellerar till hedern.
Detta därför att Vasa Orden av Amerikas ritual är
hemlig och endast medlemmar skall få del av de
förmåner som ett medlemskap ger.
Endast frågor som berör Ordens verksamhet får
diskuteras vid sammanträden inom
Vasa Orden av Amerika. Politiska eller religiösa
spörsmål etc. får ej behandlas.
Vasa Orden av Amerikas arkiv finns i Bishop Hill i
staten Illinois.
”VASA STAR” (Vasastjärnan) är namnet på Ordens
egen tidning. Den trycks i USA med text på engelska
och svenska.
”VASA KÄRVEN” är Distriktslogen Norra Sverige
nr 19:s informationsblad, vilken utges 4 gånger per år.
”VASA NYTT” är Distriktslogen Södra Sverige nr 20:s
medlemstidning, vilken utkommer 4 gånger/år

